
Компетенція і компетентність 

• Компетенція — це суспільна норма, вимога, яка 

включає знання, уміння, навички, способи діяльності, 

певний досвід. Компетенція сама по собі не є 

характеристикою особистості. Нею вона стає в процесі 

засвоєння і рефлексії учня, перетворюючись у 

компетентність. 

• Компетентність — це здатність застосовувати 

набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, 

власний досвід у нестандартних ситуаціях з метою 

розв'язання певних життєво важливих проблем. 

Компетентність є особистісним утворенням, яке 

проявляється в процесі активних самостійних дій людини. 

 



Ключова компетенція  

 - об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений 

комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які 

можна застосувати в широкій сфері діяльності людини 

(вміння вчитися, загальнокультурна, громадянська, 

здоров’язбережувальна, соціальна компетентність та 

компетентність з питань інформаційно-комунікаційних 

технологій); 

- спеціально структурований комплекс якостей особистості, 

що дає можливість ефективно брати участь у різних 

життєвих сферах діяльності і належить до 

загальногалузевого змісту освітніх стандартів; 

 



Комунікативна компетентність  

 

• належить до групи ключових, тобто 

має особливу значимість у житті 

людини, тому її формування слід 

приділяти пильну увагу 
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• Соціальне замовлення суспільства полягає у введення в життя соціально-адаптованої 
особистості здатності оптимальної діяти в суспільстві. 
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• Зниження природної допитливості дітей через перенасиченість дитячого життя 
різноманітною інформацією. 

• Задоволення природних пізнавальних інтересів не через читання, яке вимагає неабияких 
зусиль, а через споглядання телевізору, комп'ютерні ігри, неформальне спілкування. 
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• Природна потреба дитини в знання  -  пасивне сприймання інформації – втрата учня 

здатного вчитися протягом усього життя. 
 



МЕТА – формування в учнів комунікативної 

компетентності 

ШЛЯХИ 

ТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ 

Результат процесу навчання: 

 Мобільний 

 Строго диференційований 

 Індивідуальний 

 Формування соціокультурної 

компетенції 

 Засвоєння лексичного та 

граматичного матеріалу 

 Розвиток мовних і мовленнєвих умінь 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ 

 Комп'ютерні технології 

 Інтерактивні технології 

 Проектні технології 

 



 

 Врахування вікових особливостей 

учнів початкової школи (діти у 

віці 6-7 років мають високий 

рівень пізнання, накопичення 

інформації) 

 Яскраво виражена здатність 

молодшого школяра до 

наслідування на рівні 

підсвідомості. 

 Стійка позитивна мотивація до 

навчання. 

 Незабезпеченість визначальної  

ролі першого вчителя на 

особистість учня (за визначенням 

психологів учні цього віку 

максимально гостро і глибоко 

реагують на свого вчителя). 

 

“… Від мовленнєвої культури 

першого вчителя значною 

мірою залежатиме, наскільки 

сильним буде позитивний 

вплив організованої 

мовленнєвої діяльності і книги 

загалом на виховання і 

розвиток учнів ” 

О. Я. Савченко 
 



Когнітивно – комунікативна компетентність  

( пізнавальний компонент ) включає : 

Діагностика рівня 
мовленнєвої 
підготовки 
майбутніх 

першокласників. 

Школа для 
батьків (тренінги, 
лекційні заняття, 

співбесіди) 

Адаптаційний 
курс  “ Введення в 
шкільне життя “ 





Орієнтувально – планувальна  компетентність  

( уміння орієнтуватися у ситуації спілкування ) 

включає  :  

Формування і 
розвиток початкових 
мовленнєвих умінь 

Діяльність “розминка” 
як метод формування 

комунікативної 
компетентності 

Використання методів 
прийомів сучасних 

педагогічних 
технологій : метод 
проектів, парних і 

групових форм роботи 





Організаційно – комунікативна компетентність   

( практичне оволодіння вербальними і 

невербальними прийомами вступу в 

мовленнєвий  акт)  включає: 

Завдання – інструкція 
засіб формування у 

молодшого школяра 
вміння вчитися 

Організація 
літературної діяльності 
та самостійної роботи з 
книжкою через систему 

уроків позакласного 
читання 

Навчальне 
проектування в системі 
тематичного навчання 





Застосовую такі методи :  

• проведення бесід на морально – етичні теми;  

• читання художніх творів;  

• ознайомлення з різними жанрами українського фольклору;  

• введення в активний словник учня нової лексики;  

• створення ігрових мовленнєвих ситуацій;  

• розігрування діалогів і сценок з літературних творів;  

• розгляд піктограм, ілюстрацій до художніх творів;  

• використання дидактичних ігор . 

 



Для розвитку цього виду компетентності слід користуватися такими 

методами  :побудова діалогів за змістом картин чи на задані теми ; 

розігрування міні – інсценівок за сюжетами з повсякденого життя дітей ; 

 

„Приєднуйся до нашої розмови” , „Ходи 

до нас” , „Розкажи нам ...”, „Ми говоримо 

про ... , а ти як гадаєш ?” 

„Про що ви розмовляєте ? Можна 

приєднатися до вас ?”, „Хочете , я 

розповім , що знаю  про ... ?” 





«ЧАРІВНУ КВІТКУ»  

 Діти об'єднуються у 4 команди. Кожна 

команда створює «ЧАРІВНУ КВІТКУ» за 

допомогою пелюстків з зображенням 

різних понять, що асоціюються з тим 

поняттям, зображення якого знаходиться в 

центрі «ЧАРІВНОЇ КВІТКИ». Я  

використовую картинки з улюбленого 

мультфільма «МАША і МЕДВІДЬ». 15 

серединок дає дітям змогу вибрати 8 квітів 

використовуючи інтерактивний метод 

«Асоціативна квітка». 

 

     Кожна команда презентує свою 

«ЧАРІВНУ КВІТКУ». Перемагає команда, 

яка найбільше і найкраще опише свою 

квітку, використовуючи художнє слово. 

       Пропоную вашій увазі асоціативну 

квітку "Природні явища" 



Комунікативна компетентність : 
ВХІДНА ДІАГНОСТИКА 

 Уміння чітко, виразно 
говорити в нормальному 
темпі. 

 Рівень фонетичного слуху. 
 Уміння звукового аналізу 

слів. 
 Рівень розвитку активного 

словника. 
 Уміння утворювати та 

змінювати слова. 
 Граматична правильність 

мовлення. 
 Уміння будувати зв'язне 

висловлювання 

 

ВИХІДНА ДІАГНОСТИКА 
 Вільне володіння мовою і 

мовленням у різних життєвих 
ситуаціях. 

 Толерантність, здатність до 
взаємодії з іншими людьми, 
об'єктами навколишнього 
світу. 

 Наявність пізнавальної 
мотивації, читацької 
самостійності, готовності до 
самоосвіти. 

 Висока техніка читання. 
 Розвинене мовлення. 
 Багатий словниковий запас. 

 



Отже , розвиток мовлення і спілкування 

взаємопов’язані: прагнучи задовольнити потребу у 

спілкуванні, дитина звертається  до мовлення як до 

основного  способу його здійснення;   

включення дитини у мовленнєве  спілкування з 

дорослими  і  однолітками   позитивно впливає на 

розвиток їх комунікативних потреб і мовлення .  

 
 Цей двобічний зв’язок  -  основа   

паралельного  розвитку 
в  школярів   

мовлення  і  комунікативної  діяль

ності  . 

 


